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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ... I
MARXA MUNDIAL DE LES DONES
Reunió de tots els grups que desitgin continuar adherits a la Marxa Mundial de Dones

de Catalunya.
Debat de les propostes d' organització i funcionament de la Coordinadora de

Catalunya. Si algun grup vol aportar noves propostes, enviar-les abans de la reunió.

Organitza: Marxa Mundial de les Dones

Data: dissabte 13 d' abril
Horari: 10.30 h

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61'

marxa@pangea.org
www.pangea.org/marxamundialdones

BUSCANT UN NOU PARADIGMA, COEDUCANT A PARTIR DELS SENTIMENTS
Jornada de debat sobre coeducació, a càrrec de Victoria Sendón de León, professora
de filosofia i escriptora i Dolors Vallejo Calderón, mestra, assessora en igualtat
d' oportunitats i Màster en Estudis sobre les Dones.

Organitza: Secretaria de la Dona de la Federació d' Ensenyament de CCOO

Data: dissabte 13 d' abril

Horari: de 10 a 14 h

Lloc: Sala d' Actes de CCOO

Via Laietana, 16
Informació: 93 481 28 42

ensedona@cons.es
* Cal confirmar assistència.

CONFERÈNCIA D 'UNA DEFENSORA DE DRETS HUMANS DE COLÒMBIA
Xerrada-col.loqui a càrrec de Blanca València, membre de la Corporación Sembrar de

Colòmbia, que ha estat objecte de persecució, amenaça i atacs que han posat en perill
la seva vida i integritat personal.
Organitza: Grup de Dones d' Amnistia Internacional - Catalunya
Data: dimecres 17 d'abril
Horari: 19 h

Lloc: Casa Elizalde

València, 302
Informació: 93 209 35 36
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II ENCUENTRO CIUDADANO INTERNACIONAL
VIEJAS VIOLENCIAS y NUEVOS RETOS PARA LA PAZ

GLOBALIZACIONES, DERECHOS ':'UMANOS y DESARROLLOS

Inauguració del Encuentro, a càrrec de Joan Clos, Alcalde de Barcelona, Pere Alcober,
Conseller de Participació Ciutadana de I' Ajuntament de Barcelona i Vicenç Fisas,
titular de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de la UAB.
Amb la participació de les ponents Myriam Miedzian, Vandana Shiva, Mary Mellor i

altres professionals.
Organitza: Ajuntament de Barcelona i Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de
la Universitat Autònoma d Barcelona
Dates: del divendres 19 al diumenge 21 d'abril
Horari: de 9.30 a 19.30 h

Lloc: a determinar
Informació: 93 581 24 14

unescopau@pangea.org

EL FEMINISMO I LA SUBVERSIÓN DE LA IDENTIDAD
Tertúlia-vermut seguint el fil del llibre El feminismo i IC! subversión de la identidad de
Judith Butler, a càrrec de Neus Carbonell que aportarà les seves reflexions .01 voltant
del gènere i la identitat.

Organitza: Ca la Dona

Data: dissabte 27 d'abril
Horari: 11 h

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61

caladona@pangea.org
caladona.pangea.org
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CARRERS DE BARCELONA
S

I

inicien un cicle &:- conferències sobre "Carrers de Barcelona" a càrrec de Pilar.
'Simón. Constarà de 6 sessions, 3 conferències i 3 visites pels carrers.
Organitza: Associació de Dones de II Eixample del Centre Comarcal Lleidatà
Data: dijous 21 de març (primera sessió, la resta per confirmar)
Horari: 19 h

Lloc: Centre Comarcal Lleidatà
Gran Vio de les Corts Catalanes, 592, pral.

Informació: 93 318 27 88

Preu: 6 € (preu no sòcies)

28 DEMAIG - DIA INTERNACIONAL D 'ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES
'DRET A LA SALUT: UN DRET DE CIUTADANIA PER LES DONES
Taula rodona al voltant del dret a la salut, per què sigui un dret per a totes les dones i

tetes les persones durant tot el seu cicle vital. La salut és un dret humà fonamental, i
-

en especial pels coLlectius de dones més vulnerables, joves, immigrants, treballadores
sexuals, ... Jornada pel dret inexcusable a tenir dret i accés a la realització dels drets

humans.

Organitza: Xarxa de Dones per la Salut
Data: dimarts 28 de maig
Horari: 19 h

Lloc: Pati Llimona

Regomir,3
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61

caladona@pangea.org
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I CURSOS I SEMINARIS I'" I

HANNAH ARENT, UN PENSAMENT CONSERVADOR INTERESSAT EN

L 'ENIGMA DE LES FALMES

Seminari a càrrec de Fina Birulés.

Hannah Arendt entén que al llenguatge hi ha una reserva de sentit, hi ha "pensament
congelat", cristaHitzat, i que el pensar ha de descongelar. Així, ella treballa tot aïllant
conceptes, seguint-los la pista, emmarcant-los, de manera que, a les seves mans, l'acte

de teoritzar té alguna cosa a veure amb· retrobar, recuperar i destil·lar un sentit que
s'ha evaporat; es tradueix en record. D'aquí que afirmi que Illa memòria i la

profunditat són el mcteix''.
.

Però això no vol dir que, en el seu cas, pensar signifiqui moure's exclusivament en allò

que ja ha estat pensat, sinó recomençar a partir de l'experiència de l'esdeveniment,
ja que el pensament sempre es troba en el i'ccmp de bctcllc". Així doncs, com veurem

en el cas del concepte de "revolució", a la seva obra tracta de rastrejar les

empremtes dels conceptes polítics fins arribar a les experiències concretes i, en

general, també polítiques que els donaren vida.

18 d'abril: "En resta la /lengua materna"
25 d'abril: "l.a tradició revolucionària i el seu tresor perdut
9 de maig: ''La tradició oculta"

Lectures recomanades: IIQuè en resta? En resta la llengua mcternc" a L 'Espill, tardor
1999 (trad. cast. a revista de Occidente, nO 220, 1999) i Sobre la revolución, Alianza,
Madrid 1988, pp. 29-59.

Organitza: Ca la Dona

Dates: els dijous 18 i 25 d'abril i 9 de maig
Horari: de 19 a 21 h

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61

caladona@pangea.org
caladona.pangea.org

Preu: 18 € per a les sòcies i 30 € per a les no sòcies (inclou el dossier de fotocòpies
amb les lectures recomanades).
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LA PRÀCTICA DE LA PAU

Seminari públic a càrrec de:

10.30 h Carmen Chaves Rubio, Barcelona, membre de Duoda
Autoritat imediació femenina com a pràctica de la pau
Stasa Zajovic, Belgrad, Col.lectiu DonesNegres
La política de la pau: Pràctiques en la vida quotidiana
Anna Di Salvo, Catania, La Città Felice
Relacions Civilitzadores en una "Ciutat Feliç" de Sicília
Aperitiu amb motiu dels 20 anys del Centre Duoda
Elena del Rivero, Nova York, artista

[Swi:tJ Home /[Du/ceJ Hogar
Organitza: DUODA Centre de Recerca en Estudis de les Dones i Parc Científic de la

Universitat de Barcelona
Col.labora: Ajuntament de' Barcelona i Instituto de la Mujer
Data: dissabte 11 de maig
Horari: de 10.30 a 18 h

Lloc: Convent de Sant Agustí
Comerç,36

Informació: 93 448 13 99

11.30 h

12.30 h

14.15 h

17 h

duoda@d1.ub.es
www.ub.es/duoda
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I ALTRES ACTES I

MOSTRA DE CINEMA LÈSBIC l FEMINISTA: BOUOMARATÓ
12 hores de cinema amb la projecció, entre altres, del film' Alcem-nos', una història
del moviment d'alliberament de les dones 1970-1980, de Corale Roussopoulos. En
acabar debat sobre els inicis del moviment feminista a Catalunya, amb Mireia Bofill,
Mori Chordà i Pi lar Sánchez.

Organitza: Grup de Lesbianes Feministes

Data: dissabte 13 d'abril
Horari: de 17 a 5 h

Lloc: Ca la Dona

Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61

info@lesbifem.org
Preu: 3 €

ENTRETRES

Teatre amb motiu de la celebració de la festa presencial del Màster On line en

Estudis de la Diferència Sexual.
Cinc monòlegs escrits per Marina Carresi i Ana Lozano, interpretats per Imma Isla i

dirigits per Marina Carresi: "La anunciación", "Ambivalencias", "Ya nada es como

antes", "Curriculum Vitae" i "Felicia".

Organitza: Duoda - Centre de Recerca de Dones

Data: divendres 10 de maig
Horari: 18 h

Lloc: Auditori del Parc Científic (Universitat de Barcelona)
Baldiri Reixac, 4-6

.

Informació: 93 448 13 99

duoda@dl.ub.es
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�.MIS I CONCURSOS I
UN ESP�I PROPI, UN FILM COL.LECTIU
El veïnatge
Un espai propi, un film co/./ectiu és una iniciativa creada el 1.998 per Drac Màgic -

Mostra Internacional de Films de Dones, que aquest any es proposa des d'una nova

plet. �orma: TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y
multimedia realizados por mujeres).
TRAMA està integrada per:

Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones, Barcelona .

. Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca - Muestra de.Cines realizado por

Mujeres, Huesca.
Depcr'tcrncrto Mujer IEPS Elkartea - Muestra de Cine y Mujer, Pamplona.
Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres - Nosotras, que también

miramos, Zaragoza.
El projecte persegueix un doble objectiu:

Impulsar la creació audiovisual femenina.
Crear un banc de dades audiovisual que reuneixi la visió de les dones al voltant de
diferents aspectes de la realitat.

Les condicions per a participar són:
• Oberta a totes les dones, sense limitació d'edat ni de nacionalitat.
• Els vídeos s'hauran de cenyir al tema de la convocatòria: El veïnatge.
• S'hauran de presentar en format domèstic (VHS, H-8 o vídeo digital), i d'una durada

d'un minut exacta.
• La filmació haurà de ser realitzada en pla-seqüència, és a dir, sense interrupció ni

muntatge.
• El final del vídeo, s'haurà d'incloure un plano, on figurí el nom i eilloc de residència
de cada autora.

Una selecció de les filmacions presentades S'exhibirà a la XMostra Internacional de

Films de Dones (del 10 al 16 de juny de 2002).
Organitza: TRAMA
Termini de recepció: 13 de maig del 2002

Lloc: Drac Màgic
València, 248, pral. 1 Q

Informació i bases de la convocatòria: 93 216 0004

drac.info@terra.es
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V PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA "CONCEPCIÓN GIMENO DE

FLAQUER"
• El concurs és obert a estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat i

investigadors/es que no estiguin doctorats.
• El tema és lliure, és a dir, relatiu a qualsevol disciplina científica sempre que estigui
plantejada des d

I

una perspectiva feminista.
• No s'acceptarà els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
• Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió màxima de 30 fulls DIN A4,
inclòs el mctericl documental e iconogràfic.
• El Premi està dotat amb 300 €.

Organitza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de

Zaragoza (SIEM)
Termini d'admissió: abans del dilluns 30 de setembre de 2002

Lloc de lliurament: SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medicina B, planta baja, Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza

Informació: 976 76 17 08 (de dll. a dj. de 10 a 14 i dj. de 16 a 20 h)
siem@posta.unizar.es
wzar .uni zar .es/siem

(:s¡,_ Si voleu que les vostres activitats apareguin a II AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l' activitat.

Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, 5a., 08013 Barcelona

Telèfons 93 413 27 22 / 23

Fax 93 413 27 19

Ipadros@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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